
UIT DE OUDE DOOS 
 
We hebben onverwacht veel reacties gehad op 
ons verhaal over de RU-molens in "Het 
Visblad". Niet onbegrijpelijk, want er zijn 
ontzettend veel RU-molens in Nederland 
verkocht en het merendeel van deze robuuste 
molens is nog steeds in gebruik. 
Ontelbare REKORDS en RECORDETTES 
vangen aan zee nog trouw hun visjes. Het 
zullen wel de laatste van de RU-generatie zijn, 
want de productie van deze molens is enige 
jaren geleden definitief gestopt. We moeten 
helaas constateren dat de productie van 
werpmolens in Europa definitief dreigt te 
verdwijnen. Jammer, jammer. 
 
We kregen meldingen van diverse oude RU-
molens, maar tot onze verbazing was er 
niemand die meldde in het bezit te zijn van 
ALDER molens. Dit waren echte RU-molens 
die onder de naam ALDER enige tijd in 
Nederland te koop moeten zijn geweest. De 
allereerste RU was een groene RU-MER met 
op het carter het nummer 46 (van 1946 dus) 
en de in 1948 gemaakte modellen hadden het 
nummer 48 in het carter. Vanaf 1950 vervielen 
deze vermeldingen. 
De eerste RU-SPORT had een slipknop met 
drie vleugeltjes en een halve beugel. 
Gedurende de productieperiode van 1946 tot 
1990 zijn naar schatting veertig verschillende 
modellen geproduceerd en bovendien zijn er 
van bepaalde modellen zoals de RU-MER en 
de RECORD vele varianten uitgebracht. 
Kortom: een heel interessant merk voor een 
verzamelaar (en nog goed betaalbaar ook). 
 
De geestelijke vader van de RU-molens was 
een bankemployé (ene Albert Dubert) die 
toevalligerwijze via de bank in een fabriek van 
landbouwwerktuigen terecht kwam met de 

bedoeling de zaak van een dreigend bankroet 
te redden. Dat mislukte faliekant en hij bleef 
uiteindelijk alleen over met een oude draaibank 
waarop hij onderdelen van werpmolens begon 
te maken. Dit resulteerde tenslotte in de 
productie van werpmolens van eigen fabricaat. 
Pikant detail: Dubert was geen visser en had 
ook geen technische opleiding gehad! 
Dat heeft hem niet belet om binnen de kortste 
keren een geweldig bedrijf uit de grond te 
stampen, waarin alle onderdelen (tot het 
kleinste schroefje toe) werden vervaardigd, die 
nodig waren om grote aantallen werpmolens te 
maken. Op het hoogtepunt van zijn bestaan 
had Duber twaalf vrachtwagens in bedrijf om 
alleen al in Europa zijn klanten te bedienen. 
Een opvallende bijzonderheid van de RU-
molens was dat de diverse modellen 
uitwisselbare onderdelen hadden. 
 
Over onderdelen gesproken: de eigenaar van 
Het HENGELSPORTHUIS Arno van Rooy te 
Eindhoven heeft nog tal van onderdelen van 
diverse soorten RU-molens in voorraad. Wilt u 
weten of hij u kan helpen met onderdelen voor 
uw RU-molen, dan moet u hem maar eens 
bellen onder nr. 040 - 2468888. Slingers zijn 
helaas niet meer te leveren. 
U wilt ook weten waar de naam RU vandaan 
komt? 
Wel, dat is de afkorting van "Ruisseau" 
(betekent beekje) en daarmee wilde Dubert 
aangeven dat zijn werpmolen te gebruiken was 
voor dat water. Was de werpmolen óók te 
gebruiken voor het vissen op zee dan werd het 
woordje MER toegevoegd aan de afkorting 
RU. RU-MER dus! 
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